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2022.gada 15.septembrī      Nr.569 
        (ārkārtas sēdes protokols Nr.17, 10.§) 
 
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar 
sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
“KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”  
 
 Pamatojoties uz nepieciešamību nodrošināt Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – 
Pašvaldība) teritorijā nepārtrauktu komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un nodrošināt 
sanitāro tīrību, ievērojot Pašvaldības domes 2022.gada 13.jūnija lēmumu Nr.438 (protokols Nr.12, 58.§) 
“Par SIA “BN KOMFORTS”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” un 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” reorganizācijas uzsākšanu”, 
ar kuru tiek veikta sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA “BN KOMFORTS” reorganizācija, to sadalot 
sašķelšanas ceļā, pievienojot SIA “BN KOMFORTS” daļu mantas, kas nepieciešama 
ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
“KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”. 
Saskaņā ar: 

• likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā; 

• likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, viena no pašvaldības autonomajām 
funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; 
siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un 
attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 

• likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, viena no pašvaldības autonomajām 
funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību; 

• likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, no katras autonomās funkcijas izrietošu 
pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. 
Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes 
iekārtas likums; 

• Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, publiska persona var deleģēt 
privātpersonai vai citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo 
uzdevumu var veikt efektīvāk. Privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju 
normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus; 

• Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmo daļu, privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo 
pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās 
pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus; 

• Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu, lēmumā par deleģēšanu konstatē 
deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus, 



 un ņemot vērā, ka: 
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu ir izveidota sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, kuras darbības veidi saskaņā ar statūtiem 
cita starpā ir elektroenerģijas, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, tvaika piegāde un 
gaisa kondicionēšana, ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, 
atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus), inženierbūvniecība, ūdensapgādes sistēmu 

būvniecība, inženiersistēmu montāža,  

• sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” darbība ir atbilstoša 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5. un 6.punktā noteiktajiem 
gadījumiem, kad publiska persona var veikt komercdarbību, proti – tirgus nav spējīgs nodrošināt 
sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā; nozarē pastāv dabiskais monopols, tādējādi 
nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību; deleģētā nozare uzskatāma par 
stratēģiski svarīgu nozari; infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumu; 
deleģētajā nozarē atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes 
standartu; 

• sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ir kapitālsabiedrība, 
kurā visas kapitāla daļas pieder Valmieras novada pašvaldībai un kura pašvaldības 
administratīvajā teritorijā nodrošina no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 
2.punkta izrietošu uzdevumu – ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes pakalpojumu 
nodrošināšanu, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu, lietus kanalizācijas 
pakalpojumu nodrošināšanu; 

• saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu šo likumu nepiemēro, ja 
pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm, vai 
sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē, vismaz 80% no tās gada 
finanšu apgrozījuma veido konkrēto uzdevumu izpilde kontrolējošo pasūtītāju interesēs, un 
kapitāla daļas pilnībā pieder pasūtītājam. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU 
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ir Pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder 
Pašvaldībai. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 
darbības joma un piešķirtās tiesības veikt pārvaldes uzdevumus Pašvaldībai izriet no likuma 
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.un 2.punktā noteiktās autonomās kompetences 
komunālo pakalpojumu un Pašvaldības administratīvās teritorijas sanitārās tīrības 
nodrošināšanā. Minētās kompetences īstenošana Pašvaldības administratīvajā teritorijā ir 
pašvaldības kapitālsabiedrības – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ 
SAIMNIECĪBA” darbības joma un no šīs kompetences izrietošie uzdevumi uz šā līguma 
slēgšanas brīdi sastāda vairāk kā 80% no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU 
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” kopējā apgrozījuma,  
 

Pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andris Klepers, Edgars Grandāns, Guntars Štrombergs, 
Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Olmanis, Jānis Skrastiņš, Jānis Upenieks, Kaspars 
Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, Vugars Ecmanis), PRET – 
nav, ATTURAS – nav, nolemj: 
 
1. slēgt deleģēšanas līgumu ar sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” reģistrācijas Nr.44103096618, par likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
1. un 2.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju – komunālo pakalpojumu un pašvaldības 
administratīvās teritorijas sanitārās tīrības nodrošināšana, izrietošu pārvaldes uzdevumu veikšanu 
Valmieras novada administratīvajā teritorijā, tas ir: 
1.1. siltumenerģijas piegāde, nodrošinot nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu ēku, būvju apsildei, 

ventilācijai un karstā ūdens sagatavošanai enerģijas lietotājiem optimālā veidā atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām; 

1.2. siltumenerģijas realizācija atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktiem tarifiem; 
1.3. aukstā ūdens piegāde un pieslēgums kanalizācijai, t.sk.: 



1.3.1. dzeramā ūdens ieguve un ražošana atbilstoši dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma 
un kvalitātes prasībām; 

1.3.2. dzeramā ūdens piegāde, nodrošinot ūdens spiedienu ūdensvadu tīklā ne mazāku par 
būvnormatīvos paredzēto; 

1.3.3. no ūdensvada tīkla piegādātā dzeramā ūdens realizācija; 
1.4. notekūdeņu savākšana, novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; 
1.5. notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos atbilstoši noteikumiem par 

piesārņojošo vielu emisiju ūdenī; 
1.6. kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana; 
1.7. siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla un infrastruktūras, kas izmantojama 

sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana un rekonstrukcija; 
1.8. lietus kanalizācijas tīklu apkalpošana, remonts un uzturēšana; 

2. slēgt šī lēmuma 1.punktā noteikto deleģēšanas līgumu uz 1 (vienu) gadu; 
3. uzdot Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Jānim Baikam noslēgt šī lēmuma 

1.punktā noteikto deleģēšanas līgumu; 
4. uzdot Pašvaldības administrācijas struktūrvienībai “Dokumentu pārvaldības un klientu 

apkalpošanas centrs” nodrošināt abpusēji parakstītā deleģēšanas līguma publikāciju Pašvaldības 
mājaslapā internetā un nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālas attīstības 
ministrijai zināšanai.  
 
 

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)       Jānis Baiks 
 


